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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara resmi sebutan Intellectual Property Rights (IPR) yang 

diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan 

intelektual dan di negeri Belanda dengan istilah Intellectuele 

Eigendomsrecht yang juga istilah ini berasal dari kepustakaan sistem 

hukum Anglo Saxon1. GBHN 1993 maupun GBHN 1998 menerjemahkan 

istilah Intellectual Property Rights tersebut dengan hak milik intelektual, 

namun pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 menerjemahkan istilah 

Intellectual Property Rights ini dengan hak atas kekayaan intelektual yang 

disingkat dengan HaKI2. HaKI sendiri merupakan hak ekonomis yang 

diberikan oleh hukum kepada seseorang pencipta atau penemu atas suatu 

hasil karya dari kemampuan intelektual manusia 3 . Menurut World 

Intellectual Property Organization WIPO definisi HaKI ialah4: 

“Intellectual Property refers to creations of the mind: inventions, 

literary, and artistic works, and symbols, names, images, and designs used 

in comerce.” 

																																																								
1 Rachmadi Usman, Hukum hak atas kekayaan intelektual, (Bandung : Alumni, 2003), hal 1. 
2 Ibid. 
3 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang : Setara Press, 2017), hal 1 
4 Idem. hal 2 
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Dengan kata lain HaKI merupakan sebuah perlindungan terhadap 

penerapan ide dan informasi yang menjadi kekayaan intelektual dari kreasi 

pemikiran manusia yang telah tertuang dalam wujud nyata yang memiliki 

nilai komersial. HaKI sendiri tidak dapat melindungi ide yang masih 

berada dalam pemikiran manusia atau belum terwujud dalam bentuk nyata. 

HaKI sendiri memiliki cabang-cabang yang sebagaimana telah 

dijelaskan didalam Pasal 1.2 the TRIPs Agreement yang menyatakan 

bahwa HaKI terdiri dari5: 

a.  Hak cipta dan hak terkait (copyrights and related rights); 

b.  merek dagang (trademark); 

c.  indikasi geografis (geographical indicators); 

d.  desain industri (industrial design); 

e. paten (patent); 

f. desain tata letak topografi sirkuit terpadu (design of 

integrated circuits); 

g.  perlindungan informasi rahasia (protection of undisclosed 

information); 

h. kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam 

perjanjian lisensi. 

Dalam penelitian ini Penulis akan memfokuskan untuk meneliti pada salah 

satu cabang HaKI yang itu Hak Cipta dan Hak Terkait. 

																																																								
5 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (PT Alumni : Bandung, 2006), hal. 3 
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 Seseorang yang memiliki kemampuan, kreatifitas, dan ide yang 

tertuang menjadi sebuah karya tentunya si pencipta karya ingin karya-

karyanya tersebut dapat dinikmati oleh banyak orang, seperti karya cipta 

musik dan lagu. Seringkali karya cipta adalah sebuah ungkapan isi hati, 

ekspresi, keinginan dari si pencipta karya musik dan lagu. Tidak sedikit 

juga pencipta yang menggunakan lagu sebagai tempat mereka 

menuangkan aspirasinya yang diungkapkannya pada sebuah lagu. Setiap 

karya-karya cipta tersebut yang telah dituangkan dan ada dalam bentuk 

nyata yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan baik oleh pencipta itu 

sendiri ataupun oleh orang lain, maka karya-karya tersebut telah memiliki 

Hak Cipta dan Hak Cipta itu sendiri telah melekat pada karya cipta 

tersebut.  

 Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia pertama adalah Undang-

Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 diundangkan pada tanggal 12 

April 1982 yang sebelumnya Indonesia sendiri menggunakan Undang-

Undang pemerintah kolonial Belanda “Auteurswet 192”6. Lalu Undang-

Undang Hak Cipta 1982 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun tahun 1987, lalu diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1997 dan diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2002 dan yang terakhir Undang-Undang yang berlaku ialah 

Undang-Undang 28 tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-

Undang Hak Cipta. 

																																																								
6 Khoirul Hidayah, Op. Cit. hal. 28 
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 Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimilik oleh pencipta yang 

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yaitu muncul setelah 

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 

pembatasan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan7. Terdapat 2 

dua unsur penting yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Hak Cipta, yaitu8: 

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain;  

2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan 

apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan 

karyanya, menetapkan  judulnya, mencantumkan nama sebenarnya 

atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan dan integritas 

ceritanya. 

Dengan dua unsur tersebut dapat diartikan bahwa, yaitu pencipta dapat 

memindahtangankan kepemilikan hak ciptanya kepada orang lain tidak 

terbatas kepada siapapun asalkan si pencipta menghendaki 

pemindahtanganan tersebut, unsur lainnya dapat diartikan juga meskipun 

telah berpindah tangan maka secara moral karya cipta tersebut tetap 

melekat pada pencipta sesungguhnya. 

 Tentunya setiap pencipta ingin karya cipta musik dan lagu yang 

mereka ciptakan menjadi tenar dan dibawakan oleh artis-artis terkenal dan 

tentunya tidak sedikit perusahaan rekaman yang ingin memberikan nilai 

jual yang tinggi terhadap karya-karya ini. Setelah perusahaan rekaman  

																																																								
7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1. 
8 Rachmadi Usman, op. cit. hal 58. 
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yang membeli karya dari si pencipta, disinilah karya-karya tersebut akan 

dipublikasikan dan dikomersialkan dalam berbagai format, seperti dijual 

dalam bentuk Compact Disc (CD), Video Compact Disc (VCD) ataupun 

Digital Video Disc (DVD), dalam bentuk digital yang dapat diunduh 

dalam perangkat smartphone, ada yang menjadi nada dering bahkan karya-

karya tersebut dapat dinikmati di tempat karaoke ataupun tempat umum 

lainnya.  

 Setiap lagu dan musik yang masyarakat nikmati tidak muncul begitu 

saja, hampir seluruh lagu yang dinikmati oleh masyarakat berada dalam 

naungan sebuah perusahaan rekaman. Mulai dari proses pemilihan musik 

dan lagu yang akan diedarkan, rekaman musik dan lagu, pemilihan 

penyanyi hingga penjualan lagu hampir seluruhnya melalui perusahaan 

rekaman. Perusahaan Rekaman sendiri dalam Pasal 1 bagian 7 Undang-

Undang 28 tahun 2014 dikenal dengan istilah Produser Fonogram yang 

berarti orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki 

tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman 

bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi 

lain9. Sehingga perusahaan rekaman dapat disebut juga sebagai selaku 

produser fonogram. Dapat diartikan bahwa perusahaan rekaman selaku 

produser fonogram ialah yang memproduksi sebuah ciptaaan tidak hanya 

sebatas perekaman suara saja tetapi juga termasuk segala hal yang terkait 

dengan perekaman suara seperti aransemen karya cipta, pengisian musik, 

																																																								
9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 7. 
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dan hal lainnya yang dalam dilakukan dalam hasil produksi tersebut 

sehingga karya cipta yang direkam tersebut menjadi sangat baik. Terlihat 

juga bahwa perusahaan rekaman selaku produser fonogram memiliki 

peranan yang penting dalam karya cipta musik dan lagu, juga setiap 

kegiatan perusahaan rekaman selaku produser fonogram yang terkait 

dengan karya cipta musik dan lagu berhubungan erat dengan Undang-

Undang. 

 Saat perusahaan rekaman selaku produser fonogram hendak 

mempublikasikan dan mengkomersialkan karya-karya cipta tersebut, maka 

para perusahaan rekaman selaku produser fonogram tentu tidak dapat 

terlepas dari hak cipta yang melekat pada setiap karya cipta yang telah ada, 

sehingga perusahaan rekaman selaku produser fonogram harus memiliki 

atau memegang hak terkait atas karya musik dan lagu yang hendak 

diproduksi dan dipublikasikan. Hak terkait yang dimiliki atau dipegang 

oleh perusahaan rekaman selaku produser fonogram dapat diperoleh 

dengan ada pengalihan hak cipta antara pencipta karya musik dan lagu 

kepada perusahaan rekaman selaku produser fonogram untuk menerima 

hak terkait tersebut, pengalihan hak tersebut dapat dilakukan melalui surat 

perjanjian antara keduanya, juga dapat dimiliki dengan perusahaan 

rekaman selaku produser fonogram membeli karya cipta musik dan lagu 

dari pencipta lagu ataupun dapat dilakukan dengan cara lainnya sehingga 

pengalihan hak itu terjadi dengan kehendak dari pencipta lagu. Seperti 
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yang telah dijelaskan diatas bahwa kepemilikan hak cipta dapat dialihkan, 

baik seluruhnya maupun sebagaian karena10: 

1. Pewarisan; 

2. Hibah; 

3. Wakaf; 

4. Wasiat; 

5. Perjanjian tertulis; atau 

6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan. 

 Setiap hasil pendistribusian karya cipta musik dan lagu baik dalam 

bentuk fisik ataupun digital tentunya memiliki hak terkait yang berkaitan 

dengan ciptaan tersebut. Pengertian hak terkait sendiri yang dijelaskan 

dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pelaku 

pertunjukan, perusahaan rekaman selaku produser fonogram atau lembaga 

penyiaran. Hak terkait sangat terkait pada 3 hak, yaitu11: 

a. Hak penampilan artis atas tampilannya (The rights of performing 

artist in their performance). 

b. Hak produser rekaman suara atas karya rekaman suara tersebut 

(The rights of producers of phonograms in their phonograms). 

																																																								
10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 16 ayat 2. 
11 O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 
2013), hal. 9-13. 
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c. Hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan 

televisi (The rights of broadcasting organizations in their radio 

and television broadcasts). 

Setiap pengumpulan hak terkait atau royalti oleh perusahaan rekaman 

selaku produser fonogram sebagai pemegang cipta terhadap seluruh hasil 

pendistribusian dapat dilakukan oleh perusahaan rekaman selaku produser 

fonogram itu sendiri ataupun oleh lembaga-lembaga manajamen kolektif 

yang telah berdiri sesuai Undang-Undang dan telah ditunjuk oleh 

perusahaan rekaman selaku produser fonogram untuk dapat 

mengumpulkan royalti-royalti yang ada.  

 Lembaga Manajemen Kolektif dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2014 (PERMENKUMHAM) tentang 

Tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi 

lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum 

nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau 

pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk 

menghimpun dan mendistribusikan Royalti12. Dengan kata lain Lembaga 

Manajemen Kolektif dapat juga mengumpulkan royalti setelah menerima 

kuasa dari pemegang hak cipta ditempat-tempat umum maupun tempat-

tempat hiburan yang ada khususnya ditempat karaoke.  

 Pemegang hak cipta dalam penelitian ini adalah perusahaan rekaman 

selaku produser fonogram yang dimana telah menerima pengalihan 
																																																								
12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata cara 
permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi lembaga manajemen kolektif. Pasal 1 
ayat 6. 
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pemegang hak cipta dari pencipta lagu. Sehingga perusahaan rekaman 

selaku produser fonogram memiliki hak sepenuhnya untuk menerima 

memungut atau menerima pembagian royalti yang didapatkan dari penjual 

CD, VCD maupun DVD, dari penjualan digital baik dalam pengunduhan 

lagu di-smartphone ataupun penggunaan nada dering, melalui streaming 

lagu melalui online ataupun menerima pembagian royalti dari penggunaan 

lagu ditempat-tempat umum khususnya ditempat karaoke. 

 Sejauh ini tanpa adanya Lembaga Manajemen Kolektif pemungutan 

royalti ditempat-tempat umum ataupun hiburan khususnya tempat karaoke 

tidak dapat berjalan sehingga menimbulkan berbagai konflik yang 

dikarenakan dari tempat karaoke tidak membayarkan royalti kepada 

pemegang hak cipta. Salah satu contohnya ialah Nagaswara menggugat 

Inul Vizta karena tidak membayarkan royalti, sehingga sangat 

diperlukannya peranan dari Lembaga Manajemen Kolektif ini. Namun 

tidak hanya sebatas pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen 

Kolektif saja tetapi perlu adanya mekanisme pembagian royalti antara 

Lembaga Manajemen Kolektif dengan Perusahaan Rekaman. Sehingga hal 

ini yan akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis memiliki 

ketertarikan untuk menulis skripsi berjudul: Perlindungan Hukum 

terhadap Pengumpulan Royalti di tempat Karaoke oleh Lembaga 

Manajemen Kolektif dan Mekanisme Pembagiannya kepada 
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Perusahaan Rekaman selaku Produser Fonogram ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengumpulan Royalti ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta? 

2. Bagaimana mekanisme pembagian Royalti yang diperoleh dari 

tempat karaoke oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada 

Perusahaan Rekaman selaku Produser Fonogram? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaturan mengenai pengumpulan Royalti sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Hak Cipta 

2. Mengetahui mekanisme pembagian Royalti yang diperoleh dari 

tempat karaoke oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada 

Perusahaan Rekaman selaku Produser Fonogram 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah 

pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan sebagai tambahan 

referensi bahan pustaka bagi program studi ilmu hukum 

Universitas Pelita Harapan khususnya mengenai Hak Cipta. 



	 11	

2. Manfaat Praktis: 

 Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi semua 

kalangan baik bagi masyarakat umum yang berhubungan dengan 

penelitian ini maupun bagi pemerintah, lembaga manajemen 

kolektif dan perusahaan rekaman selaku produser fonogram. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 bab, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan yang 

terakhir mengenai sistematika penulisan dalam penelitian 

ini. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka akan dikemukakan mengenai 

landasan-landasan teori yang akan dikombinasikan dengan 

bahan-bahan yang dapat diberikan dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab III akan dipaparkan mengenai metode 

penelitian yang menjelaskan suatu metode penelitian 

hukum. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab IV yang disajikan ialah mengenai pembahasan 

yang menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah 

dalam penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab V ini akan dikemukakan hasil dari penelitian 

serta memberikan kesimpulan dan saran dalam penelitian 

ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


